
W dniach 13 i 15 czerwca br. będziemy ob-
chodzili w naszej gminie jubileusz 20-le-
cia samorządu lokalnego. Wspominamy 
z tej okazji ważne daty:

27 maja 1990 rorku - pierwsze w powo-
jennej Polsce wolne i demokratyczne wybory 
do rad gmin; 7 czerwca 1990 roku - I sesja,
na której radni złożyli ślubowanie i dokonali wy-
boru przewodniczącego Rady Gminy Łubian-
ka (został nim pan Jan Sierocki) i 15 czerwca 
1990 roku - II sesja Rady Gminy Łubianka, 
na której dokonano wyboru pierwszego wójta 
i zarządu gminy (wójtem i przewodniczącym 
zarządu został pan Jerzy Zająkała).

Za nami 20 lat pracy na rzecz naszej lokal-
nej wspólnoty. Jakże inaczej wygląda i funk-
cjonuje obecnie gmina Łubianka. Te wielkie 
i potrzebne przeobrażenia są wynikiem wielu 
lat ciężkiej pracy mieszkańców gminy i osób 
z nami współpracujących. Każdy ma w tym 
dziele swój udział. Wielu z nas pracowało 
na rzecz wspólnego dobra. W uszanowaniu 
tej wielkiej pracy zorganizowaliśmy wydarze-
nia ją podsumowujące i doceniające wysiłek 
ludzi, mających szczególny w nim udział. 

We wtorek 15 czerwca będziemy dzięk-
czynili Bogu za łaski, jakimi obdarzał naszą 
gminną wspólnotę w tym całym 20-letnim 

okresie. Tego dnia o godz. 17.00, w koście-
le parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Bierzgłowie, odbędzie się 
Msza Święta w tej właśnie intencji. Konce-
lebrze przewodniczył będzie ks. kan. dr Raj-
mund Ponczek, proboszcz parafii. W intencji 
błagalnej o siły i mądre, dobrze służące Bogu 
i ludziom decyzje, koncelebrować Mszę Św. 
będą księża proboszczowie także pozosta-
łych gminnych i sąsiednich parafii. Zapra-
szamy mieszkańców do wspólnej modlitwy.

Dwa dni wcześniej, w niedzielę 13 
czerwca, odbędzie się uroczyste spotkanie 
jubileuszowe na stadionie przy ul. Spor-
towej w Łubiance. Rozpoczniemy 
je o godzinie 16.00, bezpośrednio po za-
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Program jubileuszowego spotkania 
1. Wystąpienie okolicznościowe wójta gminy
2. Wręczenie pucharów 20-lecia zwycięzcom gminnych zawodów sportowo-pożarniczych
3. Prezentację: Łubianka 1990 - Łubianka 2010
4. Wspomnienie Honorowego Obywatela Gminy Łubianka, Papieża Jana Pawła II
5. Wręczenie honorów osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju gminy Łubianka
6. Quiz Samorządowy z nagrodami i Loteria 20-lecia z atrakcyjnymi upominkami
7. Wspólne, pamiątkowe  zdjęcie mieszkańców gminy
8. Koncert Gwiazdy Jubileuszu - Haliny Frąckowiak

kończeniu gminnych zawodów sporto-
wo-pożarniczych, które będą odbywały się 
w tym samym miejscu od godz. 14.00. 
Jego program przedstawiamy poniżej.

Dla wszystkich uczestników jubileuszo-
wego spotkania samorząd gminny przygotu-
je poczęstunek w postaci naszego gminne-
go przysmaku, grillowanej kiełbaski z Wy-
bczyka. Przewidujemy również szerszą ofertę 
kulinarną, serwowaną przez bary i stoiska 
gastronomiczne. 

Jeszcze raz gorąco i serdecznie zaprasza-
my mieszkańców na to szczególne, jubile-
uszowe spotkanie.

Jerzy Zająkała


